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 KẾ HOẠCH 

 Học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng,  

 đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 

 có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu 

 nhiệm vụ trong tình hình mới” 

----- 

Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 11/3/2022 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về 

việc học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức 

cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 

mới”. Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 

xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, 

nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương, góp phần thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các 

cấp đã đề ra. 

 Đề ra nhiệm vụ và giải pháp trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những 

biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”. Đưa nội dung học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực Kết luận 

số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII 

về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị  

2. Yêu cầu 

Tập trung triển khai, kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện. Đổi mới, 

nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình 

trong cán bộ, đảng viên và quần chúng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh.  

Thực hiện tốt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 gắn với việc học 

tập và và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định rõ nội 

dung, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, đơn vị, cá nhân. Phát huy tính 

chủ động, sáng trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở. 
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Việc tổ chức học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2022 thiết thực, cụ thể, phù 

hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo 

là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, đảng viên. 

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình 

về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Chuyên 

đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ 

năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. 

Thủ trưởng cơ quan phối hợp cấp ủy chi bộ căn cứ tình hình thực tiễn cơ quan 

lựa  chọn hình thức tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện 

Chuyên đề năm 2022 phù hợp. 

- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2022. 

2. Đưa nội dung Chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt định kỳ và sinh 

hoạt chuyên đề  

Phối hợp với chi bộ trong trong sinh hoạt định kỳ ngày hằng tháng, sinh hoạt 

chuyên đề, sinh hoạt ngày pháp luật tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức trong  

đảng viên, công chức, viên chức, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa (XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng với chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Qua đó góp phần xây dựng đội 

ngũ đảng viên, công chức, viên chức có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng 

lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Xác định nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ hằng quý để 

thảo luận, liên hệ và đề ra giải pháp đẩy mạnh việc học tập, “làm theo” Bác và thực 

hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên; chấn chỉnh, khắc phục bệnh hình thức, 

nói không đi đôi với làm; nói một đằng, làm một nẻo; nói nhiều, làm ít; kiên quyết 

đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng 

viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa”. 

Quán triệt, nâng cao nhận thức trong công chức, viên chức, đảng viên về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực 

hiện Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII trong 

sinh hoạt định kỳ (Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 

về những điều đảng viên không được làm). 

3. Công tác tuyên truyền 

Tăng cường giới thiệu nội dung Chuyên đề năm 2022; gương “người tốt, việc 

tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
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đức phong cách Hồ Chí Minh; sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, 

đơn vị ... trong các buổi sinh hoạt Ngày pháp luật, sinh hoạt chi bộ, trên trang 

thông tin điện tử của Sở Tư pháp, mạng xã hội… để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp 

của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng 

thuận trong xã hội; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, 

nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Giao Văn phòng Sở tham mưu, tổ chức và đảm bảo các điều kiện cần thiết 

cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch.  

2. Căn cứ Kế hoạch này, trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai đến 

toàn thể công chức,viên chức tham gia học tập Chuyên đề năm 2022, căn cứ chức 

năng nhiệm vụ tham mưu triển khai các nội dung chuyên đề.  

 Trên đây là Kế hoạch Học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2022 “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán 

bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới” của Sở Tư pháp./. 

Nơi nhận:  
- VP Tỉnh ủy;  

- BCH Chi bộ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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